TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0180
„Liget ovi beszélő projektjei a művészetek eszközeivel”

A Szolnok Városi Óvodák Liget úti tagóvodája
Az NFÜ által meghirdetett
„Referencia- intézmények országos hálózatának kialakítása és
felkészítése”
TÁMOP 3.1.7-11/2 kiírására pályázatot nyújtott be a 2008-2009-es
nevelési évben.
A nyertes pályázati összeg: 3 000 000 Ft.
A pályázat időtartama:2012.április 01- 2012.november 30.

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK
LIGET ÚTI ÓVODA
Szolnok,Liget út 25.

Sikeresen pályázott a Szolnok Városi Óvodák Liget úti tagóvodája a
Referencia Intézmény címre.

Jó gyakorlataink és a választott referencia területünk
összekapcsolódási pontjai

A referencia területünk:
Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programban

2010. október hónapban sikeresen zárult óvodánk számára az
előminősítési szakasz, melyről Előminősítési nyilatkozatban kaptunk
értesítést. A több éves innovációs munkánk alapján az alábbi két jó
gyakorlatunkat kínáljuk az érdeklődőknek:
Jó gyakorlataink:
-

ZENEVELDE – Tehetségfejlesztés a Kodály-módszer
alkalmazásával
ÉLETRE KELT KÉPEK – fenntartható környezettudatos
magatartás alakítása

MŰVÉSZETI
NEVELÉS

A pályázat megvalósításának időszakában szerzett
kompetenciáink

1. A pedagógusok személyes kompetenciái:

BAGI EDIT:
gyakorlatvezető
mentor,változás
menedzselés, vezetőiirányítási feladatok,
feltételrendszer
kialakítása

BALÁZSNÉ RAGÓ
MAGDOLNA:
felsőoktatási gyakorlóhely
funkció betöltésére
intézmény felkészítése,
mentorálási feladatok
ellátása, hálózatépítés

VITÉZ RÉKA:
PR tevékenység,
célirányos kommunikáció

SAS TIBORNÉ:
felsőoktatási
gyakorlóhely funkció
betöltésére intézmény
felkészítése, jó
gyakorlatok
továbbfejlesztése,
hálózatépítés

Szakmai
partner

2. Tárgyi feltételek alakulása a pályázat beadását követő
Művészetek

időszakban

Innovatív
szemlélet

iránti
érdeklődés

Óvodánk felszereltsége:

Egymástól
való tanulás

 Óvodánk jól felszerelt, a csoportszobák tágasak, a gyermekek művészeti
nevelését,

fejlesztését

biztosító

eszközök

minden

csoportban

rendelkezésre állnak. Nevelői/Tárgyaló szobánk rendezett, a vendégek

Módszertani
kultúrabővítés

Gyermeki
kreativitás

fogadására alkalmas.
 IKT
Óvodánkban Pályázati forrásból rendelkezésre áll az Interaktív tábla, a
Projektor, Laptop, Flipchart tábla, amely eszközök biztosítják, a jó
gyakorlataink prezentálását, színvonalas átadását.

Amennyiben ezek a fogalmak megfordulnak gondolataiban, és ha
honlapunk felkeltette érdeklődését keressen bennünket a

liget@szolnokiovodak.hu email címen, vagy a 06/20 358-83-99
telefonon, de olvashat a Jó gyakorlatainkról és a választott
Referencia területünkről a www.szolnokiovodak.hu honlapján.
Köszönjük, hogy ellátogatott Honlap-oldalunkra!
Bagi Edit tagóvoda vezető, a Szolnok Városi Óvodák Liget úti
óvoda Nevelőtestületének nevében

